
 

        
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,  20/10/2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/ 133737/Δ2

ΠΡΟΣ:

 KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
 της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
info@hms.gr

4.  ΙΕΠ ( info@iep.edu.gr)

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή ημερομηνίας του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα 

Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022».

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. ΓΓΑΒΕΕΑ 3940/01-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.

       Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ.Φ.15/121833/Δ2/28-09-2021 εγγράφου μας με θέμα : «82ος Πανελλήνιος 

Μαθητικός Διαγωνισμός  (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022» και  

λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.1042/30-09-2021 έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σας 

ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των ειδικών πρωτοκόλλων που 

διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 

Νοεμβρίου 2021,εντός σχολικού ωραρίου και συγκεκριμένα τις δυο τελευταίες ώρες, με την ευθύνη του 

Διευθυντή του σχολείου και ενός μαθηματικού.

     Σχετικά με τη διεξαγωγή της επόμενης φάσης του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα 

Μαθηματικά «Ο Ευκλείδης»,και της Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση 

ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   ----- Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
   -----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
        ΤΜΗΜΑ Β΄

   -----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΄
   -----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

  Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.245 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

1. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Δ.Ε. της 

χώρας. (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.
 της χώρας)

3. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών
 και Επαγγελμάτων.
info@sivitanidios.edu.gr

mailto:info@hms.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr


Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) 

Πανεπιστημίου 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, 

στο e-mail: info@hms.gr και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr .

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 

των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.
                                                                             
                               

Συν:1 αρχείο pdf Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:                              

1. Γραφείο κ. Υπουργού                

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                                                     

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                              

5. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                                                            

6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’               

7. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

9. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄

10. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

12. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

13. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα Β’

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

mailto:info@hms.gr
http://www.hms.gr/


Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2021 
Αρ. πρωτ. 1043/30-9-2021 

 
 
ΠΡΟΣ : 
1. Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
2. Συντονιστές Εκπαίδευσης Μαθηματικών 
3. Διευθυντές Λυκείων - Γυμνασίων 
4. Παραρτήματα Ε.Μ.Ε. 
 

82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» 
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 82ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ». Σκοπός του διαγωνισμού είναι η 
καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της ευγενικής άμιλλας μεταξύ των μαθητών σε ένα 
καθαρά διανοητικό τομέα, καθώς και η επιλογή των μαθητών που θα στελεχώσουν τις ομάδες 
που θα συμμετάσχουν στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς. 

Εξαιτίας της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και τη φετινή σχολική χρονιά, ο 82ος 
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο Θαλής» θα πραγματοποιηθεί  εντός 
του σχολικού ωραρίου, τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό - COVID 19.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 12:00-14:00. 
Θα έχει διάρκεια δυο (2) ώρες και θα απαρτίζεται από τρία (3) θέματα πλήρους ανάπτυξης. 
Εξεταστικό κέντρο θα είναι όποιο σχολείο έχει ενδιαφερόμενους μαθητές, το οποίο θα 
πρέπει να διαθέσει ανάλογα με το πλήθος των μαθητών αυτών τις ανάλογες αίθουσες (χωρίς 
να είναι απαραίτητο να γίνει αναπροσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος) και τους 
αντίστοιχους επιτηρητές.  

Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων των 
Λυκείων και των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να 
δηλώσουν συμμετοχή στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που φοιτούν μέχρι και την 
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021. Με τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου μπορούν να διαγωνιστούν και 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, εφόσον το επιθυμούν. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 
προαιρετική.  

 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος από το σχολείο 
Ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του σχολείου του 

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας. 

Τα θέματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου 
που έχει δηλωθεί στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένα τέταρτο πριν από την έναρξη του 
διαγωνισμού, μαζί με τις σχετικές οδηγίες.  

Με ευθύνη του Διευθυντή: 
1. Αναπαράγονται τα θέματα και μοιράζονται στους μαθητές  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 

106 79   ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 2103616532 - 3617784 - Fax: 2103641025 

e-mail : info@hms.gr 
www.hms.gr  

GREEK     MATHEMATICAL      SOCIETY 
34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street 

GR.  106 79 - Athens - HELLAS 

Tel. 2103616532 - 3617784 - Fax: 2103641025 

e-mail : info@hms.gr 
www.hms.gr 



2. Καλύπτονται τα στοιχεία των μαθητών στις κόλλες με μαύρα αυτοκόλλητα (ή με άλλον 
τρόπο) 

3. Συγκεντρώνονται τα πρωτότυπα γραπτά ανά τάξη και τοποθετούνται σε φάκελο. 
4. α) Μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα γραπτά των μαθητών για τους Νομούς Αττικής, 

Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Πέλλας, Πρέβεζας, 
Ρεθύμνου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και για τα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου εκτός της Ρόδου θα  
αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε στην Αθήνα με ημερομηνία αποστολής 
5/11/2021. 

β) Για τους υπόλοιπους νομούς, όπου η Ε.Μ.Ε. διαθέτει Παραρτήματα, τα γραπτά θα 
παραδοθούν από το εξεταστικό κέντρο σε εκπρόσωπο του Παραρτήματος την ίδια ημέρα (την  
5η/11/2021). Το Παράρτημα της Ε.Μ.Ε. θα φροντίσει να συνεργαστεί με τους διευθυντές των 
σχολείων για την παραλαβή των γραπτών. 

 

Η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. 
και από τους κατά τόπους συνεργάτες της, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών. 
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική 
Εταιρεία και ότι τα στοιχεία των μαθητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται 
παραπάνω. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

Ο Πρόεδρος 

 
Ιωάννης Π. Εμμανουήλ 

Καθηγητής ΕΚΠΑ 

Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Τυρλής 
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 


